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Θέμα:«  Διενέργεια  εκτέλεσης  εργασιών  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            
Ο Πρόεδρος

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
           Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
9. Την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών έρευνας, πρότασης και 

ολοκλήρωσης της υπόθεσης της ΔΕΥΑ αναφορικά με την πρόσβαση και εκμετάλλευση 
της γεώτρησης που βρίσκεται στο υπ’αριθμ. 281 αγροτεμάχιο στη θέση «Αλωνούδι» της 
κτηματικής περιοχής Σουρωτής της τοπικής κοινότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης 

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των  εργασιών έρευνας, πρότασης και ολοκλήρωσης 
της υπόθεσης της ΔΕΥΑ αναφορικά με την πρόσβαση και εκμετάλλευση της γεώτρησης 
που βρίσκεται  στο  υπ’αριθμ.  281  αγροτεμάχιο  στη  θέση  «Αλωνούδι»  της  κτηματικής 
περιοχής Σουρωτής της τοπικής κοινότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, σε εξωτερικό 
συνεργάτη  Δικηγόρο  ο  οποίος  θα  διαθέτει  τις  απαραίτητες  γνώσεις  που  απαιτούνται, 
λόγω αδυναμίας της  Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καθώς η Επιχείρηση δεν διαθέτει προσωπικό με τις 
εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
2.1 μελέτη φακέλου, μετάβαση και έρευνα στην τοπική κοινότητα Βασιλικών (πρώην δήμο 

Βασιλικών και πρώην κοινότητα Σουρωτής), την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, 
τη  Διεύθυνση  Υδάτων  Περιφέρειας  Θεσσαλονίκης,  τη  Διεύθυνση  Πολιτικής  Γης 
Περιφέρειας  Θεσσαλονίκης,  συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων από το 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και διατύπωση πρότασης προς τη ΔΕΥΑ.

2.2 προτάσεις αναφορικά με τη διευθέτηση της πρόσβασης στο τμήμα της γεώτρησης από 
παρακείμενα  του  υπ’αριθμ.  281  αγροτεμάχια  όπου  απαιτείται  έρευνα  ως  προς  το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων αυτών και έλεγχο για πιθανά βάρη σε αυτά.

στην  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  Χατζηαντωνίου  Μυρτώ (Α.Μ.  9612),  με  ποσό δαπάνης  επί 
συνόλου των εργασιών 1.800,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και ειδικότερα για την 
εκτέλεση του πρώτου μέρους των εργασιών 1.400,.00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 
την εκτέλεση του δεύτερου μέρους των εργασιών 400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.. 
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται ίση με το πέρας των εργασιών και την υποβολή 
πρότασης στη Δ.Ε.Υ.Α. προκειμένου στην επίλυση του θέματος.
3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και στον Κ.Α. '61-00-00-0000 υπάρχει 

εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  να  διατεθεί  για  την  κάλυψη  της 
σχετικής δαπάνης.

4. Η εκτέλεση των εργασιών θα βεβαιωθεί με την υποβολή πρότασης στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
  

                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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